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1  
A máscArA simbólicA

Antes, a retomada da máscara

No fim do século XIX e início do século XX, a necessidade da 
utilização da máscara estava ligada aos anseios do teatro simbo-
lista. Seria uma maneira de, através da figura do ator, diminuir a 
presença constante do “real” sobre a cena. Seu elemento enigmá-
tico, ao lado de sua força inorgânica, foi a característica que pre-
dominou nos propósitos simbolistas. A máscara, a meio caminho 
entre o teatro e o ritual, fortalecia o desejo místico desse tipo de 
teatro. Possibilitava observar o vazio da existência através de certa 
ausência de vida, presente na união entre o corpo humano vivo e a 
máscara inanimada. Enfatizava-se ainda a potência da máscara em 
trabalhar como um símbolo (em lugar da imitação da realidade), 
e assim alcançar um estado ideal de sugestão sobre o público. A 
sugestão era a maneira encontrada no teatro simbolista para fazer 
com que a fruição cênica se aproximasse de um tipo de percepção 
musical. Não se pretendia fazer da música em si o principal ele-
mento expressivo, mas aproximar a construção dramática de uma 
percepção menos racional, numa reelaboração das ideias wagne-
rianas. A musicalidade, por ser mais intuitiva e sugestiva, poderia 
fazer nascerem desdobramentos imagéticos a partir das “visões” 
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20  VINICIUS TORRES MACHADO

de cada espectador. A imagem da máscara na cena estaria próxima 
a esse tipo de fruição.

Para além, no entanto, das ideias wagnerianas, foram outras 
referências ao período romântico que deram maior impulso à utili-
zação da máscara dentro do teatro simbolista. A valorização de uma 
imaginação livre, mais fantasiosa, que rompesse com a forma rígida 
neoclássica ou com o compromisso com a verossimilhança do drama 
burguês, havia feito que escritores românticos (como E. T. A. Hoff-
man, por exemplo) se voltassem para a dramaturgia de Carlo Gozzi 
e as pinturas de Jacques Callot. Além disso, havia dentro do Ro-
mantismo a necessidade de revitalizar as imagens populares de cada 
nação. Seu projeto nacionalista acabou por valorizar as expressões 
mitopoéticas e folclóricas de cada povo, em vez de apoiar-se apenas 
no modelo greco-romano do teatro neoclássico.

No final do século XIX e início do século XX, não só o teatro sim-
bolista, mas também diversas outras expressões artísticas buscaram 
uma construção mais livre dos parâmetros da realidade e dos mode-
los clássicos de representação. Essa busca conduziu muitos artistas 
ao encontro com o jogo grotesco da máscara popular. Alfred Jarry, 
por exemplo, discursou antes da estreia bombástica da sua peça Ubu 
Rei no Théâtre de l’Œuvre, em 1896, sobre a necessidade de alguns 
atores representarem com máscaras “a fim de se tornarem mais pre-
cisamente o homem interior e a alma das marionetes em tamanho 
natural que vocês vão ver” (Jarry apud Carlson, 1997, p.285). Jarry 
deixa clara a importância do uso da máscara no tipo de construção 
cênica antilógica que pretendia obter.1 É interessante notar também 
que, embora a estética de Jarry não possa ser inserida no movimento 
simbolista, o objetivo de um teatro mais sugestivo e imagético foi pa-
ra o diretor Lugné-Poe um dos pressupostos iniciais do Théâtre de 

 1 Segundo Marvin Carlson (1997, p.285), Jarry diz, em seu artigo intitulado “Da 
inutilidade do teatral no teatro”, que o ator poderia também fazer-se abstrato e 
evocativo usando os gestos universais da marionete, usando uma máscara que 
sugerisse diferentes expressões ao mudar ligeiramente sua relação com a luz, 
e falando com uma voz especial: a voz que a boca da máscara teria se os múscu-
los de seus lábios pudessem mover-se. 
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A MÁSCARA NO TEATRO MODERNO  21

L’Œuvre. Para ele, seria através das figuras sombrias de marionetes 
que pudessem ser maiores que o tamanho real, ou de clowns maca-
bros ou engraçados e diversos outros elementos, que se poderiam 
criar os grandes espetáculos de contos de fadas a que visava. Porém, 
os recursos físicos necessários para a realização desse projeto eram 
impraticáveis, o que fez que Lugné-Poe e Jarry se voltassem a um 
teatro mais desadornado, ao molde elisabetano, e depois, à linha de 
construção cênica ilógica, surrealista.

Porém, se quisermos buscar os precursores que levariam ao 
retorno da máscara ao teatro no fim do século XIX, devemos nos 
concentrar nos escritos de Willian Butler Yeats e, principalmente, 
Maurice Maeterlinck. Yeats entende a máscara como reveladora da 
“dinâmica das misteriosas profundezas” (Carlson, 1997, p.297). Tal 
visão estaria sacrificada pelo teatro realista no estudo das complexi-
dades do caráter e da realidade superficial. Segundo Yeats, a másca-
ra, como meio técnico, possibilitaria o alcance da expressão ideal, do 
sobre-humano e do espiritual. As sugestões de Maeterlinck para o 
uso da máscara verticalizam essas propostas.

Nas ideias de Maeterlinck, expressas em seu texto Um teatro de 
androides, a cena é o templo do sonho, o lugar onde se revela o desco-
nhecido, ou seja, “a substância da eternidade em nós” (Maeterlinck, 
1890, p.1). Contudo, para ele a cena teatral de seu tempo acabava por 
ser também o local onde inevitavelmente morriam as grandes obras-
-primas da humanidade (Lear, Hamlet, Otelo etc.). Isso porque a 
representação de uma obra-prima apoiada nos elementos acidentais 
e humanos do ator seria antinômica.2 Nesse sentido, Maeterlinck irá 
dizer que “os gregos não ignoravam essa antinomia e suas máscaras, 

 2 “A cena é o lugar onde morre a obra-prima, porque a representação de uma 
obra-prima utilizando elementos acidentais é antinômica. Toda obra-prima é 
um símbolo e o símbolo não suporta jamais a presença ativa do homem” (Mae-
terlinck, 1890, p.334 apud Bablet, 1988, p.140, tradução nossa). No original: 
“La scène est le lieu où meurent les chefs-d’oeuvres, parce que la représentation 
d’un chef-d’oeuvre à l’aide d’éléments accidentels et humains est antinomique. 
Tout chef-d’oeuvre est un symbole et le symbole ne supporte jamais la présence 
active de l’homme”.
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22  VINICIUS TORRES MACHADO

que não compreendemos mais, serviam justamente para atenuar a 
presença do homem e enfatizar o símbolo” (Maeterlinck, 1890, p.2). 
Mais adiante complementa:

Seria necessário talvez afastar completamente o ser vivo da ce-
na. Não se pode dizer que não retornaríamos a uma arte de séculos 
antiquíssimos, cujas máscaras dos trágicos gregos levam, quem 
sabe, os últimos vestígios. Haveria um dia o uso da escultura, sobre 
a qual começamos a indagar estranhas questões? O ser humano seria 
substituído por uma sombra, um reflexo, uma projeção de formas 
simbólicas ou um ser que possuiria a aparência de vida sem ter vida? 
Não sei, mas a ausência do homem me parece indispensável. (Ibidem)

Assim, o homem seria uma figura por demais instável e sujeita 
ao acaso para servir como portador de um símbolo cênico. Como a 
instabilidade se concentra no rosto, nas variações sutis das emoções 
que a expressão facial não consegue evitar, Maeterlinck propõe duas 
soluções: de um lado diminuir a presença do homem na cena e de 
outro, utilizar máscaras como um meio de atenuar a presença humana 
e de ampliar a capacidade simbólica. Com o uso da máscara não se va-
lorizaria a personalidade egoica do ator através de sua fisionomia, mas 
a sua presença em cena como mais um símbolo dentro da plasticidade 
geral do espetáculo.3 Maeterlinck fala ainda das figuras de cera, o 
terror que inspiram esses seres, semelhantes a nós, mas visivelmente 
dotados de uma alma morta, um elemento grotesco que permanecerá 
no desenvolvimento da máscara ao longo do século XX.

Entretanto, não é só no teatro que devemos procurar as bases 
para a retomada do trabalho com a máscara. Seu ressurgimento está 
também atrelado a um amplo momento histórico que modificava o 
estatuto da expressão da individualidade do rosto para o corpo, ou 
que, pelo menos, procurava equilibrar essas duas expressões. Assim, 
se a partir do século XX a máscara passa também a ser utilizada 

 3 Assim, teríamos em cena seres sem destino, cuja identidade não viria a anular a 
identidade do herói.
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como instrumento de valorização do corpo (suas linhas expressivas e 
o seu desenho cênico), tal ocorre dentro de uma perspectiva históri-
ca, ligada a uma mudança na maneira do homem de ver a si mesmo. 
Segundo Denis Bablet (1988, p.138), na virada para o século XX, a 
humanidade experimenta o ressurgimento dos esportes (inclusive 
com os Jogos Olímpicos de 1896) e o elogio da vida ao ar livre. Esses 
dois elementos fundaram uma nova maneira de se compreender o 
Homem. Os reflexos dessa nova compreensão podem ser vistos nas 
esculturas de Rodin, na dança de Loïe Füller e Isadora Duncan, na 
eurritmia de Dalcroze etc.

É também nessa mesma época que acontece nas artes plásticas a 
valorização da arte primitiva, a arte naïf e folclórica, em que corpo 
e rosto possuem a mesma expressividade. Um estudo aprofundado 
foi feito então sobre todas as formas de expressão artística que es-
caparam ao academicismo. Observa-se um grande interesse pelas 
esculturas de madeira da África e de outras culturas em geral, com 
destaque para a paixão dos cubistas pela Oceania e Guiné. Nos qua-
dros cubistas, dadaístas ou futuristas, há uma diluição da expressi-
vidade do rosto em favor à do corpo. São os corpos que expressam a 
natureza humana (como no quadro Heitor e Andrômeda, de De Chi-
rico, por exemplo). Já os rostos aparecem como caricaturas, feitas 
com sobreposição de materiais, como em “O espírito de nosso tem-
po”, de Raoul Hausmann, em que encontramos também a represen-
tação do homem mecanizado, “robotizado”, o que conflui à ideia do 
autômato, presente desde o Romantismo e muito importante para a 
revitalização da máscara.

Em geral, essas composições plásticas apresentavam o homem 
escondido sob uma casca e, principalmente, enigmático. Não vemos 
nesses quadros nenhuma expressão no rosto, nada que nos ajude a 
compreender aquela representação. A tentativa é a mesma do teatro 
simbolista de expressar a vida através da ausência de vida, a meio 
caminho do que vive e do que é morto.4 Fica claro, portanto, que a 

 4 Em oposição ao Realismo (que procura expressar a vida através da vida), 
Maeterlinck, Craig e, posteriormente, Kantor vão tentar mostrar a vida pela 
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24  VINICIUS TORRES MACHADO

explosão da possibilidade expressiva da máscara para o teatro nesse 
contexto histórico é enorme.

Todavia, para possibilitar um investimento prático com a más-
cara sobre a cena, os principais responsáveis pela retomada desse 
trabalho (com destaque para Gordon Craig, Jacques Copeau e 
Meyerhold) buscaram se orientar pelo que possivelmente teria sido 
seu uso em outros momentos da História do Teatro. As intensas 
pesquisas realizadas a partir de então por esses artistas nos registros 
históricos estavam em consonância com o movimento intitulado 
“tradicionalismo teatral”. Para eles, as novas proposições estéticas 
que buscavam uma maior teatralidade poderiam ter suas bases no 
teatro do passado. É em confluência com esse pensamento que res-
surge um grande interesse sobre a commedia dell’arte.

No entanto, o estudo dessa forma de teatro sempre representou 
uma tarefa hercúlea, pois é impossível saber com certeza o que foi a 
técnica teatral da máscara na commedia dell’arte. O testemunho con-
temporâneo sobre os cômicos italianos é escasso, e encontrado com 
grande dificuldade. O teórico Roberto Tessari (1989) afirma que, na 
vasta literatura dos séculos XV, XVI e XVII, os poucos depoimentos 
encontrados são apenas textos menores de polemistas ou devotos 

ausência de vida; fazê-la surgir pelo enigma da morte e restituir à vida seu ca-
ráter enigmático. Nesse sentido, Maeterlinck dirá: “[...] é difícil prever por que 
conjunto de seres deveria ser substituído o homem sobre a cena, mas me parece 
que as estranhas impressões sentidas na galeria de cera, por exemplo, poderiam 
ter nos colocado, desde há muito tempo, sob as marcas de uma arte morta ou 
nova. Teríamos então sobre a cena seres sem destino, com que a identidade não 
viria mais a apagar aquela do herói. Parece também que todo ser que tem a apa-
rência da vida convoca forças extraordinárias; e não quer dizer que essas forças 
não sejam exatamente da mesma natureza daquelas a que o poema se refere” 
(Maeterlinck apud Bablet, 1988, p.140, tradução nossa). No original: “Il est dif-
ficile de prévoir par quel ensemble d’êtres privés il faudrait remplacer l’homme sur 
la scène, mais il me semble que les étranges impressions éprouvées dans les galeries 
de cire, par exemple, auraient pu nous mettre, depuis longtemps, sur les traces d’un 
art mort ou nouveau. Nous aurions alors sur la scène des êtres sans destinées, dont 
l’identité ne viendrait plus effacer celle du héros. Il semble aussi que tout être qui a 
l’apparence de la vie, fasse appel à des puissances extraordinaires; et il n’est pas dit 
que ces puissances ne soient pas exactement de la même nature que celles auxquelles 
le poème fait appel”.
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inconformados com o fenômeno, tanto do ponto de vista da quali-
dade poética quanto dos riscos que apresentava para a sociedade.5

Essa falta de referências, que parece estranha para um fenômeno 
decisivo do teatro moderno e desenvolvido por mais de dois séculos,6 
somente se explica se considerarmos o desprestígio de que os come-
diantes italianos gozavam entre os intelectuais da época. Há uma 
preocupação constante dessa intelectualidade em excluir do quadro 
da dramaturgia os espetáculos de commedia dell’arte, pois estes se 
assemelhariam mais ao vulgar espetáculo latino dos mimos do que 
a um gênero de “nobreza poética”. Assim, mesmo sendo a comédia 
o mais baixo nível na então dominante classificação dos gêneros, a 
commedia dell’arte não caberia nem mesmo aí.

Portanto, os principais materiais que os desbravadores da cena 
teatral modernista encontraram com relação à máscara e a commedia 
dell’arte foram registros de canovacci7 e lazzi,8 alguns comentários da 

 5 É importante ressaltar que as companhias italianas, ao permanecerem por dois 
meses ou mais em uma vila, desestruturavam o cotidiano desta. O perigo reli-
gioso para uma sociedade constituída por valores muito bem estabelecidos (co-
mo a distinção entre classes, organização familiar e, principalmente, a castidade 
feminina) era imenso. Podemos destacar aqui o paganismo, que se associava às 
máscaras zoomórficas, e a possibilidade de fruição feminina nos espetáculos 
contaminando “com a chama da libido a pureza das mulheres: código simbólico 
da concepção social cristã” (Tessari, 1989, p.19, tradução nossa). No original: 
“contaminano com la fiama della libidine la purezza della donna: cifra simbolica 
della concezione sociale Cristiana”.

 6 Tradicionalmente se estabelece o início da commedia dell’arte com o primeiro 
depoimento sobre ela, em 1545. O fim desse fenômeno pode ser situado na 
metade do século XVII, em razão da reforma goldoniana. Para uma datação 
mais precisa, podemos tomar um decreto de Milão, de 18 de maio de 1801, que 
proíbe a representação com máscara do teatro italiano (Tessari, 1989, p.15).

 7 Roteiro de ação da commedia dell’arte. Indicava entradas, saídas de persona-
gens e o que acontecia, mas deixava alguns espaços abertos para realização dos 
lazzi. Dentre os roteiros mais conhecidos, é importante destacar aqueles de 
Scala (2003).

 8 Os lazzi eram cenas fixas das máscaras. Trata-se de uma espécie de gague ou 
piada que os atores utilizavam em momentos necessários para divertir a plateia. 
Essas cenas eram bem ensaiadas e podiam entrar em diversas estruturas de 
canovacci. Normalmente demonstravam alguma habilidade do artista.
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26  VINICIUS TORRES MACHADO

época, estudos posteriores ao século XVII, algumas peças9 e diver-
sas imagens.10 Nesse quadro difuso, interpretações errôneas foram 
alimentadas, possibilitando, inclusive, a afirmação de algumas to-
madas de perspectivas poéticas interessantes dos artistas envolvidos 
no processo. Porém, as compreensões equivocadas sobre o trabalho 
da máscara na commedia dell’arte acabaram por engessar o material 
e, assim, mesmo não sendo o intuito deste trabalho oferecer um pa-
norama do uso da máscara na commedia dell’arte, para que possamos 
ver o objeto com maior flexibilidade, é interessante redimensionar-
mos algumas ideias sobre o fenômeno.

Se por um lado a commedia dell’arte foi uma revolução na Histó-
ria do Teatro, por outro, os princípios intuitivos que são a base dessa 
revolução (fundamentalmente calcada no acontecimento cênico) 
sofreram com a própria efemeridade dessa arte. Com isso, a ausência 
de registros passou a ser alimentada por muitos mitos, afirmações 
que carecem de meios de comprovação. Assim, não há, por exemplo, 
possibilidade de se afirmar com certeza como andava um Arlequim, 
ou se a cena da commedia dell’arte era desta ou daquela maneira.

Sabemos também que os atores da commedia dell’arte nem sem-
pre usavam máscaras, e que ela teve o seu máximo desenvolvimento 
em espaços fechados (de fato significou uma evolução econômica 
para o teatro, ao desenvolver a possibilidade de se cobrarem ingres-
sos). A questão do improviso, que parece ter sido o elemento que 
mais atraiu a atenção dos pesquisadores de teatro, também precisa 
ser redimensionada, pois a commedia dell’arte não era um jogo de 
improvisos soltos. Na verdade, as trupes italianas foram na Europa 
o teatro profissional mais rigorosamente fixado, não só pelo que 
diz respeito à representação e à montagem total do espetáculo, mas 
também pelos gestos e os lazzi (variações pessoais que pertenciam 
ao repertório de cada ator). A grande particularidade da commedia 
dell’arte é que ela possuía uma maneira de construir a cena na qual 
a dramaturgia era dividida entre os atores, na ausência de um texto 

 9 De Carlo Goldoni e Carlo Gozzi. 
 10 Principalmente as gravuras de Jacques Callot.
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teatral completamente escrito. Pela ideia dominante de que não 
existiria uma dramaturgia a não ser através de um texto escrito, os 
espetáculos davam a impressão de serem improvisados.

Os próprios comediantes se aproveitaram do prestígio que essa 
improvisação estabelecia, recobrindo assim os segredos de seu arte-
sanato e criando a imagem de um teatro fundado sobre o improviso. 
A maneira evasiva, porém, com que os atores italianos falavam dessa 
improvisação revela a sua inconsistência na prática teatral (Taviani, 
1988, p.130). Assim, para entender o improviso no que tange à 
máscara, devemos considerá-lo como um jogo de cena que valoriza 
a superfície da representação em detrimento da construção narrativa 
ou da subserviência a um texto teatral escrito.

Igualmente, outro ponto que deve ser esclarecido é a ideia de que 
na commedia dell’arte as músicas, danças, acrobacias e outros nú-
meros circenses eram normalmente apresentados como intermezzo 
à ação dramática. Na verdade, esses elementos se mesclavam ao es-
petáculo, criando uma unidade cênica que ia além dos canovacci es-
critos que conhecemos. Com isso, possibilitava-se uma cena hibrida 
e altamente performática, a dialogar com as nossas formas de teatro 
contemporâneo. Aqueles canovacci que tinham sua base na intriga 
romântica (particularmente nos séculos XVI e XVII), na verdade 
foram a maneira encontrada para tornar os espetáculos mais longos, 
com um fio condutor que garantia a atenção do público à história 
narrada e permitia cobrar pelas apresentações.

Nos séculos XVIII e XIX, o trabalho com a máscara perde a sua 
energia dramática e quase desaparece em um repertório folclóri-
co. Na maioria das vezes, o que se mantém é uma tradição oral da 
commedia dell’arte dentro de outras formas do teatro popular. Essa 
tradição é garantida pelo fato da commedia dell’arte pertencer à mes-
ma genealogia do teatro de feira, assim como o circo, os vaudevilles, 
os mimos etc. Já no século XX, estabelece-se uma nova tradição 
para o uso da máscara. Os nomes mais significativos desse processo 
(Gordon Craig, Meyerhold, Jacques Copeau e Jacques Lecoq) se 
tornaram fonte de pesquisas e realçaram aspectos interessantes da 
máscara, que serão analisados no decorrer deste trabalho.
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Antes, contudo, de avançarmos com a análise do trabalho de 
Gordon Craig (primeiro a utilizar a máscara sobre a cena e a es-
tabelecer reflexões importantes sobre o objeto, inclusive com a 
pesquisa de documentos históricos), apresentaremos um quadro 
um pouco mais amplo do trabalho da máscara no início do século 
passado. Poder desembaraçar em seu início os fios que formam as 
diversas linhas de pesquisa, de modo a desmistificar qualquer ideia 
apriorística do uso da máscara, contribui para que este trabalho se 
torne, além de um estudo histórico, uma ampliação das possibili-
dades criativas desse objeto. Sabemos que traçar o desenvolvimento 
da máscara em todos os campos do modernismo teatral nos levaria 
a veredas muito instigantes e, ao mesmo tempo, perigosas para os 
limites que estabelecemos. No entanto, como apontamento, e para 
atestar a presença da máscara em diversas abordagens nesse período, 
devemos ao menos mencionar algumas das experiências realizadas 
pelas vanguardas artísticas.

Assim, podemos dizer que as pesquisas com máscaras dos futu-
ristas distanciavam-se completamente de uma concepção sugestiva 
(ou mesmo místico-religiosa) dos simbolistas, tal como a analisada 
aqui anteriormente. Tais pesquisas tinham por tema a mecaniza-
ção do corpo na apresentação de figuras, metade homem, metade 
máquina. Para os futuristas italianos, a máscara era ainda mais um 
elemento do figurino, tendo como um de seus objetivos transformar 
o homem em matéria plástica da cena. Desse modo, em algumas 
apresentações, a movimentação do ator visava destacar seu corpo, que 
estava, no início do espetáculo, integrado e confundido com o cenário 
(por causa do figurino e da máscara, que se mesclavam ao fundo).

Além disso, podemos apontar que, de forma geral, a concepção 
de um teatro popular esteve bem presente no movimento, como 
atesta o manifesto Por um Teatro de Variedades. O Teatro Sintético, 
com a redução da ação a poucos minutos, o trabalho com tipos que 
traduzem toda uma história (próximo ao melodrama), a violência da 
ação e movimentação, a simultaneidade de cenas, o contato direto 
com a plateia, a recusa da cena como ilusão etc., são algumas das 
formas de diálogo com que os futuristas se aproximavam do cômico 
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e do grotesco da máscara, influenciando inclusive o movimento 
italiano Teatro do Grotesco. É importante citarmos também aqui a 
visita de Filippo Tommaso Marinetti ao Estúdio da Rua Borandis-
kaia, espaço onde Meyerhold realizava pesquisas sobre a máscara. 
Possivelmente as ideias de Marinetti também tenham influenciado 
as concepções de Meyerhold sobre o teatro grotesco e seu desdobra-
mento no trabalho com a máscara. Mas na concepção futurista de 
um teatro provocativo, a máscara não pretende se estabelecer como 
linguagem, e se distancia tanto da criação de caracteres como da 
instrumentalização para o treinamento do ator. É mais um elemento 
sobre a cena, não um princípio organizador. O mesmo aconteceu 
com outros trabalhos dentro das vanguardas, como é o caso do uso 
da máscara no movimento dadaísta.

O Dadaísmo, além de ter sido influenciado por Alfred Jarry que, 
como já vimos, possuía grande apreço pelo uso de máscaras, teve no 
cabaré o lugar propício para o desenvolvimento de máscaras, aqui 
brincadeiras ilógicas próximas ao simulacro. A máscara, como ob-
jeto que engana, que finge ser o que não é, estava de acordo com um 
movimento que procurava se opor ao predomínio do pensamento 
lógico e racional da civilização ocidental. Uma das mais importantes 
performances do período foi a apresentação do poema sonoro Gadji 
Beri Bimba por Hugo Ball. Sua vestimenta (feita de cartolina, com 
colarinho que se assemelhava a asas de besouro e um chapéu de 
místico) não chega a ser uma máscara, mas deixa clara a intenção de 
colocar uma construção plástica estilizada na intermediação da rela-
ção entre o ator e o público. Os trabalhos específicos com máscara no 
Dadaísmo se darão em outras experiências.

Com o objetivo de quebrar os pressupostos racionais da socie-
dade que frequentava seus espetáculos, os dadaístas se aproxima-
ram também do rito. Junto das batidas de tambor que animavam 
algumas de suas performances, era possível ver ressurgir o poder 
evocatório da máscara. No entanto, tal poder não era mais revestido 
do tom místico do Simbolismo, mas de uma atmosfera vibrante, 
mais próxima das cerimônias de umbanda ou de candomblé. Nesse 
contexto, como nota Denis Bablet (1988, p.144), para os dadaístas, 
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mais importante do que a utilização da máscara em si foi o fenômeno 
do encontro entre o artista e a máscara, a natureza deste encontro, as 
impressões experimentadas e as consequentes descobertas.11 Por is-
so, ao utilizar a máscara, os dadaístas não estavam preocupados com 
sua qualidade cômica, mas com os estados alterados de consciência 
que ela possibilitava ao conduzir o artista à fronteira do racional. 
Sobre esse aspecto, Hugo Ball irá dizer que “aquilo que nos fascina 
em todas essas máscaras é que elas encarnam caracteres e paixões 
que vão além da escala humana. O horror de nossa época, como pano 
de fundo paralisante, se torna algo perceptível” (Ball apud Bablet, 
1988, p.145, tradução nossa).12

Segundo Henry Behar (1971, p.15) o poeta dadaísta deixa de se 
dirigir à inteligência do espectador e atravessa todos os seus sentidos, 
todo o seu ser que vibra e se faz ressonância. Assim, devemos com-
preender que o Dadaísmo não perseguia o escândalo sistemático, e 
sim a participação. Para isso promovia a comunhão teatral, o retorno 
a certas formas de expressão com grande parentesco com o cerimo-
nial vodu:

 11 É dessa maneira que podemos compreender a sensação que Hugo Ball expe-
rimenta ao vestir uma máscara: “[...] um instante, pareceu-me ver surgir no 
interior de minha máscara cubista um rosto de adolescente empalidecido e per-
turbado, esse rosto meio apavorado, meio curioso, de um menino de dez anos 
que permanece suspenso, tremendo e ávido ao mesmo tempo, aos lábios do pa-
dre durante a missa dos mortos de sua paróquia natal. Foi então que se apagou 
a luz elétrica, como eu havia pedido antes e, escorrendo de suor, eu fui levado, 
bispo mágico, de um pódio até o alçapão” (Ball apud Bablet, 1988, p.144, 
tradução nossa). No original: “[...] un instant, il m’a semblé voir apparaître à 
l’intérieur de mon masque cubiste un visage d’adolescent blême et bouleversé, ce 
visage mi-effrayé, mi-curieux d’un garçon de dix ans qui reste suspendu, tremblant 
et avide à la fois, aux lèvres du prêtre durant la messe des morts et les grandes mes-
ses de sa paroisse natale. C’est alors que s’est éteinte la lumière électrique, comme 
je l’avais demandé auparavant et ruisselant de sueur, je fus porté, tel un évêque 
magique, du podium vers la trappe. 

 12 No original: “ce qui nous fascine dans tous ces masques, c’est qu’ils incarnent des 
caractères et des passions dépassant de loin l’échelle humaine. L’horreur de notre 
époque, avec comme toile de fond paralysante, devient une chose perceptible”.
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Assim, aqueles que presenciaram os espetáculos de Zurique, por 
exemplo, contam que os atores improvisando percebiam que seus 
gestos, danças e gritos lhes eram impostos pelas máscaras de Marcel 
Janco, inspiradas nas da África e da Oceania. Os atores renunciavam 
a parte de sua personalidade, àquilo que poderíamos chamar de 
verniz da civilização, em benefício de forças ocultas que emanavam 
deles mesmos. A máscara não era mais do que o instrumento de sua 
liberação, assim como eles mesmos serviam de mediadores para o 
público, que ficava literalmente possuído. (Behar, 1971, p.16, tra-
dução nossa)13

Entretanto, a máscara também tem seu valor plástico reconhe-
cido no movimento dadaísta. Segundo Roselee Goldberg (2006, 
p.64), o último sarau dadaísta em Zurique (9 de abril de 1919) foi um 
evento modelar que determinou o formato das noitadas que se reali-
zariam posteriormente em Paris. Nesse espetáculo, o artista plástico 
Marcel Janco, que já trabalhava nos cabarés expondo desenhos, 
máscaras etc., criou enormes máscaras selvagens para os dançarinos, 
que foram utilizadas na segunda parte do programa, após a apresen-
tação do poema simultâneo de Tristan Tzara, lido por vinte pessoas. 
Elas apareceram através de cinco dançarinos de Laban, que apre-
sentavam o espetáculo Nor Kakadu. Além das enormes máscaras 
selvagens de Janco, esses dançarinos utilizavam estranhos objetos 
afunilados sobre os corpos, apresentando como que colagens sobre si 
mesmos. Também no que diz respeito ao aspecto visual da máscara, 
no movimento dadá em Belim é notável a figura criada por George 
Grosz. Vestido como a “morte dadá”, Grosz trazia sobre o rosto uma 
máscara de caveira estilizada, que sorria e tinha um cigarro na boca. 

 13 No original: “Así, por ejemplo quienes presenciaron los espectáculos de Zúrich 
cuentan que los actores improvisados veían que sus gestos, danzas y gritos les eran 
impuestos por las máscaras de Marcel Janco, inspiradas en las de África e Ocea-
nía. Renunciaban a parte de su personalidad, a lo que podríamos llamar el barniz 
de La civilización, en beneficio de fuerzas ocultas que emanaban de ellos mismos. 
La máscara no era más que el instrumento de su liberación, así como ellos mismos 
servían de mediadores para el público, que quedaba literalmente ‘poseído’”.
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Com essa figura (composta ainda por casaco e bengala), Grosz anda-
va pelo Kurfürstendamm, em Berlim, no ano de 1918 (Goldenberg, 
2006, p.58).

Na Alemanha, porém, o uso da máscara esteve mais presente 
dentro do movimento expressionista (e, posteriormente, com a 
Bauhaus) do que nas experiências dadaístas. Nesse sentido podemos 
destacar o trabalho de Lothar Schreyer, na tendência expressionista 
posteriormente conhecida como geist. Com uma inclinação mística, 
essa tendência enfatizava a busca pelo espiritual na arte, levando 
consequentemente a um afastamento da realidade física para a 
representação dos estados da alma (Fernandes, 2002, p.239). Um 
dos mais importantes nomes do movimento foi sem dúvida Was-
sily Kandinsky que, além de conhecido pintor, era também poeta e 
dramaturgo. Kandinsky teve como base para suas ideias a criação de 
uma arte abstrata, que possibilitaria vibrações delicadas a fim de afetar 
as “cordas da alma” do público.14 Assim, como devotado seguidor 
de Kandinsky, Schreyer desenvolveu trabalhos em que, segundo 
Silvia Fernandes (2002, p.244), a máscara desempenhava um papel 
fundamental.

Schreyer defendia a importância de uma máscara que recobrisse 
todo o corpo do ator e lhe permitisse funcionar como ponto de inter-
secção entre as dimensões de cor, forma e movimento. No entanto, 
insistia em que o processo devia ser ao mesmo tempo estético e es-
piritual. Ao conjurar as dimensões sagrada e demoníaca, a máscara 
abria um canal para a penetração de forças espirituais primitivas no 
corpo físico do ator (Fernandes, 2002, p.244).

Ainda segundo Silvia Fernandes, na peça Sancta Susanna (1918), 
dirigida por Schreyer, a protagonista usava uma máscara e figurino 

 14 August Macke, que também foi um dos principais membros da Blaue Reiter, 
ao lado de Kandinsky, publica em seu Almanach um ensaio intitulado “Les 
masques”. Não se trata de um artigo científico, mas de um tipo de manifesto em 
forma de poema, em que expressa claramente a sua vontade de colocar sobre o 
mesmo plano as máscaras e uma paisagem de Van Gogh. Hino à vida e à criação 
de formas ante a imitação, hino à alegria da claridade longe da obscuridade 
(Bablet, 1988, p.138).
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nas cores preta, amarela, verde e vermelha, repetidas em forma 
de anéis concêntricos na tela de fundo do cenário (um semicírculo 
vermelho sugerindo o interior de uma igreja). Os relatos da época 
mencionam os movimentos rígidos de atores gigantescos, quase 
inumanos, semelhantes a marionetes, além de aparições de máscaras 
enormes e uma cena de nudez, apresentada com extrema austeridade 
(Fernandes, 2002, p.241).

O interesse pelas máscaras encaminhou Schreyer para as ma-
rionetes. Os aspectos mecânicos e misteriosos, identificados por 
Kleist15 em seu famoso ensaio, foram recuperados e reelaborados 
pelo encenador, que afirmava que ele e Oskar Schlemmer eram os 
únicos expressionistas alemães a chegar à solução da über-marionete 
de Craig. (Ibidem, p.244)

De fato, Oskar Schlemmer pode ser considerado um dos prin-
cipais realizadores dos ideais de Gordon Craig que, como veremos 
mais adiante, havia preconizado que uma nova máscara deveria ser 
criada por um artista plástico. Assim, segundo Bablet (1988, p.145) 
Schlemmer seria esse tipo de criador de vanguarda que não pretendia 
trabalhar somente com uma prática artística. Em vez disso, procu-
rava se dedicar simultaneamente à escultura, pintura, teatro e dança. 
Apesar, contudo, de buscar uma arte mais abstrata, Schlemmer não 
elimina no teatro e na dança a forma do corpo nem do rosto humano, 
mas trata de deformar a representação, o que o leva ao encontro do 
trabalho com a máscara. A princípio, imagina marionetes imensas, 
seguindo as propostas de Craig, mas em seguida fica entusiasmado 
ao perceber que a máscara é um meio de expressão extraordinário 
e que não deve ser vinculada apenas à expressão cômica ou trágica. 
Para ele, a máscara pode ter funções e formas das mais diversifica-
das. Essa variedade de possibilidades expressivas estará presente 
nas festas da Bauhaus ou nos trabalhos que procuravam mesclar 
o circo e o grotesco. Schlemmer também irá admirar a estilização 

 15 Trata-se de Heinrich Von Kleist, autor do ensaio “Sobre o teatro de marionetes”.
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da commedia dell’arte, mas sem procurar trazer para o seu teatro os 
aspectos sociais nela presentes. Assim, no espetáculo Balé Triádico, 
apresentado em 1922, cada personagem foi resultado de uma rigoro-
sa formalização e estilização plástica.

Percebemos, portanto, que apesar de compreender a importância 
do ator como um dos principais elementos do teatro, os trabalhos da 
Bauhaus propunham uma forte elaboração visual, que também bus-
cava transformar o homem em matéria plástica da cena (Gropius, 
1979). Porém, se tal ideia estava presente desde o início do trabalho 
com a máscara, uma das grandes descobertas desses artistas foi a 
de pensar a sua construção a partir de diversos materiais, chegando 
inclusive à ideia de máscaras de metais, que possibilitavam um efeito 
em conjunto com a luz. Schlemmer pode ser considerado um dos 
artistas dos anos 1920 que melhor conseguiu criar uma ligação entre 
o teatro de vanguarda e as artes plásticas.

Por fim, para entendermos a qualidade expressiva que se pre-
tendia com a máscara dentro dos trabalhos da Bauhaus, é necessário 
estabelecermos que esta também se preocupava com uma nova orga-
nização da narrativa teatral. Uma vez que pensavam a arte pelo viés 
das formas e cores, também passaram a observar o teatro de forma 
mais abstrata. Dessa maneira, não visavam uma sequência lógica 
da ação – aquilo que Moholy Nagy chama de literária. Além disso, 
os criadores da Bauhaus tampouco acreditavam na possibilidade de 
uma cena absurda escapar às características literárias (por ainda ser a 
apresentação de uma lógica, mesmo que invertida), e apontavam es-
sa abordagem como uma das falhas dos trabalhos futuristas. Assim, 
o teatro de variedades e o circo, como formas de construção abertas 
em significado e com uma pluralidade (e mesmo concomitância) 
de cenas, apresentavam elementos que possibilitavam fugir a essa 
representação dita literária.

Grande parte desses modos de se pensar a máscara nas vanguar-
das artísticas teve pouca influência na formação da linha de traba-
lho – iniciada no século XX – que procurava retomar a tradição da 
comédia dell’arte, mas por isso mesmo possui elementos que podem 
auxiliar na renovação de algumas questões do trabalho com máscara 
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no teatro contemporâneo (como a não literalidade, a construção aló-
gica, a simultaneidade, entre outras). Retornaremos a alguns desses 
elementos no capítulo final. Neste momento, entretanto, para que 
possamos dar sequência ao presente estudo, é necessário recuar um 
pouco nesse quadro de apresentação geral do trabalho da máscara 
para o início do século XX, para uma das proposições que foram a 
base dos trabalhos subsequentes aqui analisados. Trata-se da visão 
de Gordon Craig sobre a máscara.

A máscara nos ideais de Gordon Craig

Embora o estudo da máscara tenha sido um fenômeno espalhado 
pela Europa, Gordon Craig foi o primeiro a conceber concretamente 
a possibilidade de utilizá-la sobre a cena na virada para o século 
XX. A máscara aparece pela primeira vez em seu teatro em 1900, 
no espetáculo Dido e Enéas, ópera de Henry Purcell, e o deixou tão 
impressionado, que desde então seus questionamentos sobre esse 
objeto não pararam mais. Na verdade, essa montagem (primeiro 
trabalho profissional de Craig como diretor) marca o início de um 
novo momento em sua carreira e que estava destinado a revolucionar 
a produção teatral. O espetáculo Dido e Enéas foi criado em parceria 
com o compositor Martin Shaw e, embora só exista desenhos de duas 
máscaras idealizadas por Craig, possuímos registros interessantes 
sobre a criação geral do espetáculo, o que nos ajuda a dimensionar o 
lugar que a máscara ocupava.

Além de adaptar um conservatório para receber o espetáculo, 
criando um novo arranjo de luz nunca antes visto (Craig retirou 
tanto a luz que provinha da lateral como a da ribalta, concentrando 
toda a fonte de iluminação vinda do alto), merece também destaque 
o cenário criado por Craig, a partir de dois elementos principais: 
luz e cor. Segundo Bablet, as máscaras apareciam numa cena que se 
apresentava da seguinte maneira:
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O telão de fundo não tinha nenhuma semelhança com as tradi-
cionais paisagens em perspectiva de que os habilidosos cenógrafos-
-pintores tinham tanto orgulho: era simplesmente um grande céu 
azul rosado feito em pano, que descia de alturas invisíveis. Craig não 
usou bambolinas ou pernas, fechou o palco de todos os lados com 
uma cortina da mesma cor daquela de fundo, pendurada em certos 
ângulos do proscênio. Isso deu a impressão de uma amplitude nunca 
antes alcançada pelo usual amontoado cênico de telão pintado, mó-
veis e adereços. (Bablet, 1966, p.41, tradução nossa)16

Vale destacar também que Craig criou todos os figurinos a partir 
de juta trabalhada com uma palheta de tons que estabelecia a sua 
composição plástica em consonância com os outros elementos cê-
nicos. Portanto, a máscara estava presente dentro de um espetáculo 
que fora construído como uma pintura, com seus componentes in-
separavelmente combinados e interpretando, em associação com a 
música, a atmosfera do momento dramático.

Algum tempo depois, num momento de exílio voluntário após o 
fracasso comercial de montagens com sua mãe, a atriz Ellen Terry, 
Craig começa a conceber outros projetos que não chegaram a sair do 
papel, mas que apontam novamente para o trabalho com a máscara 
e a valorização da expressão corporal do ator. Entre esses trabalhos 
encontramos as peças criadas para serem representadas através de 
mímicas, com destaque para uma peça que tinha Pierrô como perso-
nagem central. Uma ideia antiga de Craig, iniciada entre 1899 e 1900 
(Bablet, 1966, p.66).

 16 No original: “The backcloth bore no resemblance to the traditional perspective 
views in which skilful scene-painters took such pride: it was simply a great purple-
-blue Sky-cloth, descending from invisible heights. Craig used no borders and no 
wings; he closed the stage at either end with a curtain of the same color as the back-
cloth hung at right-angles to the proscenium. This gave an impression of spacious-
ness never conveyed by the usual clutter painted canvas, furniture and properties”.
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A partir de 1902, Craig passa a visionar um novo trabalho, que 
tem como forma as antigas masques.17 Assim, em The Masque of Lon-
don, The Masque of Lunatics e The Masque of Hunger, Craig tinha 
o objetivo de apresentar personagens que, embora não necessaria-
mente utilizassem máscaras, fossem construções estilizadas mais ou 
menos simbólicas. Porém, o que Craig buscava com essas masques 
era, sobretudo, a possibilidade de criação de uma arte teatral em si 
mesma, não devendo nada à literatura, ou dela derivando em qual-
quer estágio. Trata-se da mesma intenção que o aproximará, mais 
tarde, da commedia dell’arte. Portanto, as masques seriam, segundo 
Bablet (1966, p.67), uma tentativa de Craig de reelaborar o conceito 
wagneriano de obra de arte total, já como o primeiro anúncio dos 
princípios que iria desenvolver em A arte do teatro.

Assim, em 1905, Craig publica A arte do teatro, texto em que 
propõe a unidade da representação, não a partir da fusão de todas 
as artes, mas da fusão dos diversos materiais que formam estas artes 
(as ações, linhas, cores, palavras etc.). Porém, o mais interessante para 
nosso estudo – dentro das diversas ideias apontadas neste trabalho – é 
a concepção de que, se fosse necessário existir um elemento unifica-
dor, este deveria ser a visualidade da ação. Assim, para Craig, a cena 
deveria ser pensada muito mais para ser vista do que para ser escuta-
da, o que torna evidente a possibilidade expressiva da máscara.

Devemos ressaltar aqui que o teatro no início do século XX era 
caracterizado por um grande caos: linguagem artificial do poeta, 
fala natural do ator, cenário imitando o real etc. Essa mistura do 
artificial e do inorgânico provocara nos artistas a necessidade de 
colocar em ordem os elementos expressivos, a fim de se criar uma 
homogeneidade para a cena, mas a tentativa realista de colocar a vida 
e o orgânico como expoentes da criação não era compartilhada por 
Craig. Por isso, ele desenvolverá ao máximo o poder do inorgânico 
na construção teatral.

 17 As masques eram uma forma festiva de entretenimento da corte que floresceu no 
século XVI e começo do século XVII na Europa. Elas envolviam música, canto, 
dança e atuação, com um elaborado cenário e figurinos suntuosos. 
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Portanto, era natural que Craig não estivesse interessado no jogo 
de expressões que parecia tão importante para o teatro de seu tem-
po. Ele renegava o absurdo da mímica e expressões exageradas que 
tinham o objetivo de tornar as personagens mais cheias de vida e que 
reduzia o rosto do ator a um instrumento do realismo convencional. 
Craig tinha a intenção de livrar o ator de tudo que contribuísse para 
sua servidão a esse jogo de emoções. Assim, cobrir o seu rosto com 
uma máscara possibilitaria retirar a sua personalidade e a naturali-
dade da sua representação. Ajudaria também a compeli-lo a prestar 
maior atenção em seus movimentos, a confiar em seus meios físicos 
de expressão e, assim, passar a criar sobre a cena em vez de somente 
reproduzir. A máscara também forçaria o ator a representar em um 
estilo simbólico e, principalmente, unificaria a silhueta da perso-
nagem, que deixaria de ser um rosto nu em um corpo revestido de 
figurino para passar a ser ela toda uma figura. A criação de silhuetas 
em madeira de que Craig se servirá durante os ensaios de Hamlet no 
Teatro de Arte de Moscou, algumas de suas “black figures” (um dos 
seus modos de expressão plástico favorito a partir de 1907), estão 
diretamente ligados a essa concepção de figura. Craig irá escrever 
sobre o lugar da máscara ao substituir a expressão facial do ator:

A expressão do rosto humano é, em grande parte, sem valor. [...] 
A máscara carrega sempre a convicção, desde que quem a criou seja 
um artista. Porque um artista sabe limitar as expressões que coloca 
em sua máscara. O rosto do ator não carrega a mesma convicção, ele 
é saturado de expressões flutuantes, efêmeras, inquietas, preocupa-
das e trementes. (Craig apud Bablet, 1988, p.142, tradução nossa)18

Portanto, é natural que, ao definir os elementos da teatralida-
de, Craig estabeleça um lugar específico para a máscara. Assim, 

 18 No original: “L’expression du visage humain est en grande partie sans valeur[...] 
Le masque emporte toujours la conviction, pourvu que celui qui l’a crée soit un 
artiste; car un artiste sait limiter les expressions dont il charge son masque. Le vi-
sage de l’acteur, lui, n’entraine pas la même conviction; il est saturé d’expressions 
flottantes, éphémères, inquiètes, troublées et tremblantes”. 

A_mascara_no_teatro_moderno__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   38 04/06/2018   16:00:04



A MÁSCARA NO TEATRO MODERNO  39

organizará os materiais que compõe a expressividade de um espetá-
culo da seguinte maneira:

1. A obra do poeta, que permaneça o que é: modo artificial de 
linguagem ou versos.

2. A ação do ator será um fluxo artificial.
3. Cenário: será uma invenção artificial, sem época e sem lugar 

preciso.
4. Atores: serão compostos pelo figurino ao ponto de que não se 

possa mais reconhecê-los, como o são as marionetes.
5. Gestos: convencionais a partir de um sistema dado.
6. Iluminação: francamente artificial e disposta de maneira a 

iluminar cenário e atores.
7. Máscaras.
8. Expressão: dependendo de máscaras e de gestos convencio-

nais, ambos dependendo da habilidade do ator. (Craig, 1963, 
p.95-96 apud Bablet, 1988, p.143, tradução nossa)19

A posição da máscara é precisa: meio de expressão de uma linha 
de trabalho que tem o artificial como característica principal. Nesse 
sentido, percebemos que a máscara estava presente na estética de 
Craig para expressar o vazio, o “sem vida” trágico da máscara inor-
gânica, uma concepção que muito se aproxima dos ideais simbolis-
tas. Assim, por estar Gordon Craig envolto no contexto histórico do 
fim do século XIX e início do século XX, podemos detalhar algumas 
das influências no seu pensamento estético que possuem bases se-
melhantes às do movimento simbolista, e que foram encorajadoras 

 19 No original: “ 1. L’oeuvre du poëte: qu’elle reste ce qu’elle est: mode artificiel de 
langage, ou bien vers. 2. L’action de l’acteur sera un debit artificiel. 3. Décor: Il 
sera une invention artificielle, sans époque, sans lieu précis. 4. Acteurs: ils seront 
travestis au point qu’on ne puísse les reconnaître, comme le sont les marionnettes. 
5. Gestes: conventionnels d’aprés un système donné. 6. Lumière: franchement 
artificielle et disposée de manière à éclairer décor et acteurs. 7. Masques. 8. Ex-
pression: dépendant des masques et des gestes conventionnels, tous deux dépendant 
eux-mêmes de l’habilité de l’acteur. ”
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de suas novas investigações cênicas no que diz respeito à máscara.20 
Tendo isso em vista, devemos destacar o apreço de Craig pelas ideias 
de Friedrich Nietzsche. Craig, que adorava citar o filósofo alemão, 
insere no catálogo da Exposição Internacional de Teatro (apresenta-
da em Zurique em 1914) a seguinte frase, retirada de Além do bem e 
do mal, e que aproxima o filósofo das suas próprias ideias com rela-
ção à máscara: “Tudo aquilo que é profundo ama a máscara. Todo 
espírito profundo precisa de uma máscara” (Nietzsche apud Bablet, 
1988, p.137, tradução nossa).21

Em linhas gerais, uma das principais influências de Nietzsche no 
pensamento de Craig estava presente em seu entendimento do cará-
ter trágico da obra de arte e na consequente aproximação do teatro 
com o ritual (movimento que representou um primeiro momento nas 
concepções do filósofo). Tais ideias forneceram as bases para a reapro-
priação da máscara, tradicionalmente ligada a manifestações rituais.22

No entanto, além dos conceitos de Nietzsche, um dos principais 
motivos de debates no fim do século XIX, que estava também pre-
sente nas ideias de Craig, era a natureza da arte e a sua relação com 
o mundo. Como já foi dito, a noção de arte como mimese simples-
mente imitativa da realidade já passara a ser questionada dentro do 
Simbolismo. Natureza e arte deixaram de ser vistas em oposição e 
suas fronteiras começaram a se dissolver.23 Assim, no início do sé-
culo XX, o pensamento de Craig está imerso no vislumbre de que a 
arte não apenas imita a vida, ou meramente ilumina a experiência da 
vida, mas compõe uma nova vida (Taxidou, 1998).

 20 Não cabe aqui uma análise profunda do tema, portanto, deixaremos de lado 
Schopenhauer, Willian Blake, Walt Whitman e, principalmente, Wagner.

 21 No original: “Tout ce qui est profond aime le masque. Tout esprit profond a besoin 
d’un masque”.

 22 Craig também partilhava com Nietzsche a fascinação pela arte grega.
 23 Essas ideias não são novas. Desde a filosofia estética de Kant, o belo natural já 

passara a ser visto como um fenômeno, compartilhando qualidades semelhan-
tes à obra de arte. O gênio artístico e a obra-prima se assemelhariam à relação 
entre criador (força criativa) e a natureza, sem a necessidade de se submeter ao 
real. A mesma concepção também influenciou muito a dramaturgia romântica 
que se aproximava dos contos de fadas, como aquelas de Ludwig Tieck.
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Portanto, como o êxtase passara a ser o caminho para a fruição es-
tética no Simbolismo, a criação artística deixou de ser o entendimen-
to científico de um determinado problema, como era característica 
do Naturalismo. Por conseguinte, o objetivo de mesclar o real com 
o fantástico não seria somente o de produzir entendimentos sobre 
o mundo, mas também o de compartilhar da sua criação. A partir 
desses conceitos, a máscara apareceu como uma possibilidade de 
desdobramento da realidade.

Destarte, através da já citada musicalidade, o artista deveria 
transcender as limitações do pensamento ordinário seguindo um 
processo intuitivo que não tivesse nada a ver com personalidade ou 
conhecimentos adquiridos. Em um segmento dessas novas possibi-
lidades, a arte mais abstrata forneceria a estrutura metafísica exigida 
pela obra, sem que houvesse a necessidade de uma relação com a 
História ou com a natureza, mas contando somente com ela mesma 
e com as suas necessidades.

Isso torna necessário ressaltarmos também o impacto que a tra-
dução inglesa do trabalho Abstraktion und Einfühlung (Abstração 
e empatia), de Wilhelm Worringer, exerceu sobre Craig. Nesse 
estudo, o autor propõe a urgência por abstração em oposição à ur-
gência por empatia. De acordo com Worringer, a empatia só poderia 
produzir uma arte representacional, a qual ele considera menor em 
relação à abstração. Empatia é entendida como uma maneira de ser 
que se apoia em uma identificação psicológica com o mundo e com 
a arte, e que está baseada na grande tradição humanista europeia. 
Além de apoiar diversas experiências expressionistas mais abstratas, 
o trabalho de Worringer ajudou a despertar a fascinação por formas 
abstratas encontradas na arte africana, asiática etc.

Assim, a já citada redescoberta das artes primitiva, bizantina, 
e expressões artísticas orientais em geral traz consigo formas geo-
métricas e não representacionais, que foram consideradas modelo 
para a abstração e fundamentais para a reorganização da máscara 
no século XX. Isso porque, no teatro, a busca por formas orientais 
conduz a primeira metade do século XX a um intenso estudo sobre 
o Nô, o Topeng e o Katakali, entre outros modelos espetaculares 
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tradicionais. Todas essas expressões teatrais têm sua base na máscara 
(tanto na forma de objeto quanto de pintura sobre o rosto). Nesse 
movimento em direção à arte oriental encontramos não apenas 
Craig, mas também Copeau, Meyerhold, Brecht e Artaud, embora 
cada um desses artistas seguisse propostas estéticas diferentes com 
o material recolhido. Craig era tão apaixonado por essas máscaras 
que, na já citada exposição de teatro de Zurique, não se contentan-
do em levar as edições de suas próprias obras, carregou também 
algumas peças essenciais de sua coleção teatral. Além de figuras de 
marionetes javanesas, Craig irá expor também máscaras do Congo, 
Japão e três máscaras Aschanti (um atual estado de Gana).24 Tama-
nha influência abstrata no tratamento da máscara também fortalece 
seu uso na geometrização da cena e nos elementos que comporiam a 
superfície do espetáculo, caso da pintura cênica que Craig realizou 
em Dido e Enéas.

No pensamento exclusivamente teatral de Gordon Craig, é di-
fícil precisar quais seriam os seus precursores no que diz respeito 
à máscara.25 No entanto, Denis Bablet (1988, p.140) aponta que 
foi o já citado dramaturgo e poeta Maurice Maeterlinck o grande 
anunciador das ideias que irão despontar em Craig. Este desenvol-
verá os seus pensamentos com relação à máscara e ao ator sobre os 
mesmos princípios estabelecidos por Maeterlinck, que analisamos 
anteriormente. Assim, como o escritor belga, o que incomodava 
Gordon Craig era a forte presença do acaso na criação do ator. 
Mais tarde, Craig irá expressar sua concepção da seguinte maneira, 
em seu ensaio “O ator e a supermarionete”:

 24 A respeito das máscaras japonesas, eis o que Craig escreve no catálogo da expo-
sição: “Estas são, em grande medida, uma arte dramática simbólica e transmi-
tida pela tradição. A personalidade do ator se esconde atrás da máscara, e muito 
frequentemente essas máscaras são obras de grandes artistas” (Craig apud 
Bablet, 1988, p.137, tradução nossa). No original: “C’est dans une grande mesure 
un art du drame symbolique et transmis par tradition. La personnalité de l’acteur 
se cachê toujours derrière un masque, et très souvent ces masques sont l’oeuvre de 
grands artistes”. 

 25 Com possíveis comparações ao Paradoxo do comediante, de Diderot, e ao conto 
“Sobre o teatro de marionetes”, de Henrich Von Kleist
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O corpo humano é, pela sua própria natureza, impróprio para 
servir de instrumento de uma arte. Tenho muita pena de ferir gran-
de número de pessoas. Aliás, sei muito bem que minhas ideias não 
obrigarão o ator a sair de todos os teatros do mundo. [...] mas não me 
parece difícil uma solução a partir da qual eles poderão libertar-se da 
escravidão atual: uma maneira nova de representar, consistindo, em 
grande parte, dos gestos simbólicos. (Craig, 1963, tradução nossa)

Embora as ideias que norteiam a aproximação de Craig em di-
reção às máscaras sejam semelhantes às de Maeterlinck, ele estava 
cônscio de que, para possibilitar o surgimento de uma nova arte que 
utilizasse a máscara a fim de organizar a expressão artificial da cena 
em favor do simbólico, era necessário um estudo aprofundado das 
bases que a teriam concebido. Na relação de Craig com outros movi-
mentos artísticos da mesma época (como o Futurismo e o Cubismo), 
ficam claras as suas suspeitas com relação a todas as ideias de auten-
ticidade.26 Embora não proponha um retorno às antigas formas, seu 
intuito era apoiar-se nessas experiências, consideradas ideais, para 
construir a obra de arte do futuro. E é esse movimento que o conduz 
ao estudo aprofundado da commedia dell’arte, principalmente du-
rante sua permanência na Itália para criação da Escola Arena Goldo-
ni, espaço de onde também passará a publicar sua revista.

Assim, em 1908, a revista The Mask (A Máscara) começa sua 
longa carreira como a maior revista de teatro do século. Até mesmo 
seu nome é significativo, pois a máscara não era somente um dos 
símbolos do teatro e um dos principais elementos do drama que 
Craig queria reviver, mas representava também a luta que ele tra-
vava contra o teatro de seu tempo. Foi assim que Craig se mascarou 
sob diversos pseudônimos para poder confrontar seus adversários, 
de modo que estes não pudessem saber de onde viria o golpe. Esse 
conjunto de pseudônimos também garantia a criação de um grupo 
imaginário, que salvaguardava as ideias de Craig.

 26 Nesse sentido, Craig nega que o Cubismo seja uma arte nova (traçando um 
paralelo de suas formas com a arte egípcia), como também nega a ideia de mo-
dernidade dos futuristas.
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Dentre as diversas pesquisas que desenvolveu na revista The 
Mask, foi o teatro italiano dos séculos XV, XVI e XVII que ofereceu 
uma perfeita referência histórica para a noção de teatralidade por 
ele pretendida. Como seus companheiros modernistas Meyerhold 
e Copeau, Craig também via na comédia italiana um remédio para 
curar aquilo que considerava o estrago feito pelo Naturalismo. A 
tradição oral e popular da commedia dell’arte, mais baseada na cena 
teatral do que no texto escrito, forneceria elementos cênicos (como 
o próprio uso da máscara) que poderiam servir às experimentações 
modernistas. Portanto, para Craig, a comédia italiana era também 
um período claro de realização de alguns procedimentos importan-
tes para o teatro e que deveriam ser investigados. Essas ideias ficam 
claras no seguinte trecho de suas reflexões:

Quanto tem sido escrito sobre essa maravilhosa tentativa de 
elevar o teatro ao seu mais alto nível (...) de elevá-lo do reino inter-
pretativo para o criativo. E muito mais deve ser escrito, e isso antes 
desta longa empreitada. Ninguém pode deixar de entender que, 
na commedia dell’arte, os italianos do final do século XVI deram às 
futuras gerações uma dica sobre as possibilidades da Arte do Teatro. 
A dica nunca foi seguida por aqueles dos séculos seguintes. (Craig, 
apud Taxidou, 1998, p.112, tradução nossa)27

Tendo em vista o fato, já comentado, de a commedia dell’arte 
sempre haver sido uma tradição oral difícil de registrar e codificar, 
ela se transformou, para diversos modernistas, em uma referência 
usada muitas vezes para recordar uma natureza anárquica e carnava-
lesca do teatro. Além disso, a ausência de registros fez que ela se tor-
nasse um material cru, podendo ser moldado pela a visão de teatro 

 27 No original: “How much has been written about this wonderful attempt to raise 
Theatricals to a Higher state (...) to lift them from interpretative into creative 
realms. And how much more will have to be written, and that before long on this at-
tempt. No one fails to understand that in the commedia dell’arte the italians of the 
late 16th century gave to the future generations a hint as to the possibilities of the 
Art of the Theatre. The hint was never taken by those of the subsequent centuries”. 
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e de mundo de cada artista. Assim, muitos estudos da época perma-
neceram num estilo romântico ou simbolista, procurando mesclar a 
concepção da commedia dell’arte às ideias artísticas em voga.

Para Craig, no entanto, que vivia e trabalhava na Itália, essa 
antiga forma teatral era muito mais palpável e, por isso, possível de 
ser pesquisada em seus aspectos verdadeiros. Craig era possivel-
mente o encenador da época que mais tinha contato com as obras 
referentes à commedia dell’arte. Morando em Florença, percorreu 
todas as bibliotecas descobrindo velhos manuscritos e livros28 sobre 
o tema. Muitos de seus artigos editados na The Mask constituíram 
as primeiras traduções para o inglês de trabalhos e manuscritos so-
bre a comédia italiana. Além disto, ao lado dos textos escritos, em 
consonância com seu projeto de alimentar a visualidade da cena, a 
revista estava repleta de pinturas originais, mostrando caracteres, 
apresentações, figurinos etc. Assim, com uma visão quase missioná-
ria, a revista prometia redescobrir a commedia dell’arte e apresentá-la 
aos seus leitores.

Portanto, se por um lado Craig rejeitava os costumes que haviam 
causado o declínio do teatro (principalmente aqueles ligados ao 
maneirismo das representações realistas, convenções erroneamente 
chamadas de tradições), por outro não queria romper com o passado 
e com as antigas formas de teatro. Destarte, Craig dizia haver retira-
do daquelas tradições – que considerava de real valor – tudo aquilo 
que existia de mais revolucionário em seu teatro:

Deixe-me delinear aqui minha visão do teatro do passado, 
presente e futuro e em quê minhas crenças diferem daquelas dos 
modernos diretores. Eu acredito que um esforço deve ser feito para 
simplificar, e observo o esforço sendo feito para complicar. Acredi-
to que o verdadeiro material do teatro deve ser simplificado antes 
de nós sermos capazes de criar trabalhos elementares. Desejo 

 28 Podemos destacar os trabalhos de Luigi Riccoboni (Historie du théâtre ita-
lien, Paris, 1739), Evaristo Guerardi (Le théâtre italien, 1714) e de Luigi Rasi 
(I comici italiani. Biografia, bibliografia, iconografia, 1897-1905).
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retomar os modos antigos, mas não quero me afastar de uma no-
bre tradição. Quero reconstruir a partir de antigas verdades – as 
quais em arte nunca se tornam velhas. (Craig apud Bablet, 1966, 
p.101, tradução nossa)29

A revista The Mask não foi nem um jornal de história do teatro 
nem uma edição puramente teórica. Craig contrabalançava teoria e 
História em proporções cuidadosas para favorecer o gosto de todos. 
Ele relembrava o passado (a commedia dell’arte, as representações sa-
cras etc.), reimprimia imagens e escritos desconhecidos (como os de 
Serlio, Riccoboni, Gozzi etc.) e chamava a atenção para as artes que 
tinham caído no esquecimento (como a marionete), por duas razões: 
para mostrar que o teatro europeu havia decaído no início do século 
XX, em comparação com a vitalidade que possuía nos séculos ante-
riores (e que ainda podia ser vista em certas culturas não europeias) 
e para provar que o teatro do futuro não era revolucionário em sua 
essência, mas representava o desenvolvimento natural das tradições 
não esquecidas ou distorcidas (Bablet, 1966, p.102).

Contudo, Craig não era somente um pesquisador ou teórico, era 
também um artista propositor, um visionário do teatro do futuro. 
Assim, eram dois os principais aspectos da comédia italiana que 
interessavam a suas proposições: a renovação da teatralidade e o 
trabalho do ator. A teatralidade estava presente na capacidade da 
commedia dell’arte em trabalhar com a representação proveniente 
diretamente da cena e, portanto, sem passar por um texto escrito, 
isto é, pela criação literária. Tal procedimento estava em consonân-
cia com as proposições de teatralidade desenvolvidas em Da arte do 
teatro. Na commedia dell’arte, o canovaccio poderia ser considerado 
um caderno de anotações do espetáculo, fornecendo apenas algumas 

 29 No original: “Here let me sketch my view past present and future of the theatre and 
where my belief differs from those of modern stage workers. I believe effort should be 
made to simplify and I see effort made to complicate. I believe that the very material 
of theatre needs simplifying before we shall be able to create simpler works. I do wish 
to revert to an old manner, but I don’t want to depart from a noble tradition. I want 
to rebuilt on old truths- witch in art never grow to look old”.
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indicações, mas que de maneira alguma constituía uma base literária 
para a cena. É nesse sentido que Craig irá dizer: “Será possível? Pode 
um texto dramático que detém o palco por dois séculos ser criado 
sem a ajuda do homem literário? Pode. Então, se ele pode ser criado 
uma vez pode ser criado duas vezes? Pode.” (Craig apud Taxidou, 
1988, p.122, tradução nossa)30

No que diz respeito ao trabalho do ator, ele sabia que a commedia 
dell’arte, por basear-se no virtuosismo, permitia reforçar os meca-
nismos de sua técnica. Dessa maneira, o próprio processo de atuar 
fazia parte da constituição da obra artística, e o público era convi-
dado não somente a acompanhar a história, mas também a admirar 
as qualidades do ator, seu desempenho corporal, suas habilidades 
particulares, enfim, a superfície plástica da sua atuação. Além disso, 
para Craig, a commedia dell’arte aparece ainda como um exemplo 
perfeito de um ator altamente disciplinado, pois a ênfase no teatro 
não psicológico e na atuação codificada foi vista por Craig como 
análoga a algumas propostas do seu projeto de atuação. O ator seria 
livre das limitações do texto escrito, além de tecnicamente treinado 
para perfeição e auxiliado pelo rosto fixo de uma máscara. Podemos 
compreender também a maneira como Craig conciliava suas ideias 
gerais sobre a espetacularidade com a noção de improviso, tão cara à 
commedia dell’arte, pois sabia que a improvisação dos cômicos italia-
nos era baseada em um conjunto de técnicas e habilidades altamente 
desenvolvidas pelo ator.

No entanto ele, que tanto se esforçou para tornar conhecida 
a commedia dell’arte através de sua revista e que possibilitou a 
um homem como Jacques Copeau sua descoberta, não objetivou 
em nenhum momento a criação de uma comédia moderna com 
personagens-tipos mascarados, pois embora colecionasse máscaras 
antigas, tinha horror ao espírito antiquário. Assim, mesmo sendo 
um dos principais nomes do tradicionalismo teatral (movimento que 

 30 No original: “Is it possible? Can a Drama which holds the stage for two centuries be 
created without the assistance of the literary man? It can. Then if it can be created 
once it can be created twice? It can”.
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buscava maior teatralidade a partir da pesquisa de modos antigos de 
representação), não tinha a intenção reviver a máscara de modo a 
reconstruir o teatro do passado. O passado lhe era inspirador com as 
tradições que revelava, mas Craig não queria copiá-lo ou sobrecarre-
gar o seu palco com propriedades de determinado período.

Portanto, se queremos realmente ter ideia do lugar que ocupava 
a máscara dentro do projeto de um teatro do futuro concebido por 
Craig, devemos buscar seus questionamentos acerca da superma-
rionete. Percebemos que, junto desse projeto, há uma referência 
ao trabalho com a máscara (uma vez que a máscara estilizada e 
codificada está a meio caminho entre o homem e o boneco). Na 
concepção de Craig, para que o ator da commedia dell’arte pudesse 
se tornar o correlativo moderno da supermarionete, seria necessá-
rio o gênio criativo do diretor, a fim de providenciar a coerência e 
inspirar a força criativa no corpo-forma altamente treinado desse 
intérprete. Assim, embora considerasse as máscaras como um dos 
mais importantes elementos da História do Teatro, suas ideias sobre 
a supermarionete de maneira alguma derivam das pesquisas sobre a 
commedia dell’arte. Na verdade, apesar de utilizar esse tipo de teatro 
para embasar suas ideias, o conceito de supermarionete possui um 
vínculo muito mais potente com a máscara em geral.

Isso fica claro já na primeira edição da The Mask, em que, ao lado 
do seu mais famoso ensaio (O artista do teatro do futuro), aparecia 
um artigo intitulado “Note on masks”, de John Balance, um dos 
pseudônimos de Craig. Não é por acaso que esse artigo foi publicado 
um mês antes de Craig apresentar sua concepção sobre a superma-
rionete, na mesma revista. Segundo Bablet, Craig expôs, ao falar da 
máscara, muitas das ideias que viriam compor o ensaio posterior. O 
fato é que as ideias sobre a supermarionete são fruto de um longo 
amadurecimento. Assim, antes mesmo do texto “Note on masks”, 
Craig havia produzido vários escritos não publicados, que mostram 
como o conceito foi o ponto de chegada de anos de reflexão. Nova-
mente de acordo com Bablet (1966, p.81), em um dos cadernos de 
Craig existe um texto de nove páginas, datado de março de 1905, 
em que fala das marionetes, suas possibilidades e sua superioridade 
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sobre o homem:31 “Essas marionetes são objetos extraordinários, 
indiferentes ao aplauso e inalteradas pela corrente ou o fluxo de 
emoções; elas não são vivas, mas representam” (Craig apud Bablet, 
1966, p.81, tradução nossa).32

Necessário é, todavia, redimensionarmos o que Craig entende 
por marionetes, já que se trata de uma concepção muito diferente 
da que conhecemos. Craig falará em seu ensaio posterior de ídolos 
descendentes das imagens de pedra dos templos antigos, uma forma 
divina de representação, próxima às imagens icônicas. Tal associação 
nos ajuda a compreender também a qualidade cênica da máscara 
vislumbrada por ele. Porém, com o uso de imagens difusas, O ator 
e a supermarionete tornou-se, dentre todos os seus escritos, aquele 
que mais fortaleceu o mito de que Craig seria simplesmente um 
sonhador. Além disso, a partir de sua escrita bombástica, alguns 
leitores terão a ideia de que ele pretendia banir para sempre os ato-
res do teatro. Craig não queria, contudo, retirar o ator de cena, mas 
simplesmente desejava substituí-lo por um novo tipo de intérprete, 
capaz de se organizar corporalmente com a mesma precisão de uma 
marionete. É esse o motivo que o leva a conceber a supermarionete, 
e não uma marionete simplesmente, pois, diferentemente de uma 
marionete verdadeira, o ator teria a vantagem de estar consciente de 
seus gestos e movimentos.

Percebemos, então, que ao seguir as trilhas deixadas por Maeter-
linck, a arte significava para Craig um cálculo preciso, o uso pleno dos 
materiais sob o controle do ator, sem espaço para que houvesse o que 
quer que fosse de fortuito. Ao desejar que o ator retire de si mesmo o 
egoísmo e aprenda a se controlar, Craig quer que ele se torne um mate-
rial maleável para a construção cênica, da mesma maneira que desejara 
a partir do uso da máscara. Assim, o texto de O ator e a supermarionete 
mostra como disciplinar-se a si mesmo para se tornar ao mesmo tempo 
o seu próprio instrumento e o instrumento do diretor.

 31 Também, em outro manuscrito do mesmo ano, Craig considera a possibilidade 
de estabelecer um teatro de supermarionetes.

 32 No original: “They are extraordinary things these marionettes, indifferent to applause 
and unaffected by the ebb and flow of emotion; they are not alive, but they represent”.
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É evidente que tal projeto leva a uma nova técnica de atuação. O 
ator deixaria de expressar a si mesmo e começaria a expressar alguma 
outra coisa; não mais precisaria imitar e sim indicar. É interessante 
como nessa ideia podemos perceber apontamentos que direcionam 
para a máscara e reforçam o principio representativo nela contido. 
Como veremos mais adiante, esse princípio perdurará no trabalho 
com a máscara ao longo do século XX e terá seu ápice (no que diz res-
peito a uma sistematização) dentro das concepções de Jacques Lecoq.

Assim, nas proposições de Craig, o trabalho do ator também ga-
nharia um espaço impessoal. O intérprete não só perderia o egoísmo 
como também passaria a usar seu corpo e sua voz como materiais, 
em vez de partes de sua personalidade. O que não significa, no 
entanto, uma atuação “fria”, pois, como dirá Craig mais tarde no 
prefácio da segunda edição de Da arte do teatro, “a supermarionete 
é o comediante com fogo a mais e egoísmo a menos”. (Craig apud 
Appia, 1919, p.140, tradução nossa).

Antes de concluirmos, é necessário apontar que, embora tra-
balhar qualquer princípio grotesco não fosse o objetivo das pro-
postas de Craig, inevitavelmente isso acaba aparecendo na ideia da 
supermarionete. Isso porque, ao conceber um modo de plasmar o 
homem e o boneco, Craig está propondo a união de elementos con-
trários, um dos principais aspectos do grotesco. Esse traço grotesco 
envolvido na conjunção do teatro de bonecos com o homem, além do 
efeito fundamentalmente cômico que o “princípio estrutural do tea-
tro de bonecos” pode conferir à obra (e que fica mais claro quando 
pensamos no teatro de máscaras), aponta também outro significado 
mais profundo e interessante às proposições de Craig e dos ideais 
simbolistas. Segundo Wolfgang Kayser (1986, p.115), existiria 
nesse procedimento “um conteúdo conceitual cósmico, que junta 
o sorriso ao tremor diante de um mundo onde os homens não são 
mais eles mesmos”.

Sobre o teatro de máscaras, o mesmo autor afirma que os homens 
são representados como que atuados por uma força desconhecida, 
por linhas de titereiros invisíveis, sendo o estranhamento daí resul-
tante provocado pela presença total do sinistro e abismal das forças 
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inconcebíveis. Essa presença parece estar de acordo com os ideais 
simbolistas também de Maeterlinck.

O fato é que as ideias de Craig sobre a máscara e a supermario-
nete anteciparam diversas experiências posteriores. Como já pude-
mos ver, existe uma clara relação dessas ideias com as experiências 
abstratas da Bauhaus e com alguns métodos dos expressionistas 
alemães, mas também podemos sentir seus reflexos nas ideias de 
Brecht sobre interpretação,33 além dos experimentos feitos na Rússia 
após a Primeira Guerra Mundial.34

Para Craig a máscara ainda não possuía um jogo específico, ou 
uma técnica de trabalho de cena que a colocasse em determinados 
moldes. A máscara foi uma descoberta tão potente que pôde apontar 
para diversas direções, influenciando poéticas tão diversas como as 
de Jacques Copeau ou Meyerhold. E é por este motivo que o estudo 
de suas concepções é tão interessante para a nossa pesquisa. No en-
tanto, se há um ponto de convergência entre as ideias de Craig sobre 
a máscara e todas as suas concepções teatrais, este se encontra na ten-
tativa de valorizar a superfície da encenação, em uma hierarquia dos 
elementos que não passa necessariamente pelo primado do texto, ou 
da musicalidade, mas talvez pela plasticidade da cena, que poderia 
ser valorizada pela capacidade sugestiva de uma máscara criada por 
um verdadeiro artista.

Percebemos assim que o alto valor atribuído à máscara esteve 
presente em toda a vida teatral de Gordon Craig, o que fica claro 
quando ele escreve no seu diário, durante os ensaios de Hamlet no 
Teatro de Arte de Moscou – uma de suas mais importantes reali-
zações: “Eu gostaria de remover o ator com sua personalidade, mas 
deixar o coro de figuras mascaradas”. (Craig apud Bablet, 1966, 
p.110, tradução nossa).35

 33 Craig e Brecht rejeitavam igualmente qualquer apelo às emoções, com os peri-
gos da identificação e do hipnotismo.

 34 Não só aqueles de Meyerhold com a biomecânica, mas também os de Alexan-
der Tairov e Vakhtangov, entre outros.

 35 No original: “I wish to remove the actor with his personality but leave the chorus 
of masked figures”.
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